
 

Ben je een christen die de Bijbel als inspiratiebron 

heeft? Twijfel niet, wij gaan graag met je in 

gesprek. Mail een reactie en vertel kort waarom 

jij dit avontuur wil aangaan. Dat kan naar 

solliciteren@levwn.nl  voor 6 juli a.s.

belangstelling?

pioniersgezocht:

die willen werken aan toekomstig onderwijs
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Onze organisatie LEV-WN is volop in beweging, op zoek naar vernieuwende onderwijsvormen 
voor het onderwijs dat onze leerlingen morgen nodig hebben. Daarom zoeken wij m.i.v. het 
nieuwe seizoen voor de volgende scholen inspirerende medewerkers die meegaan om deze 

enerverende expeditie tot succes te maken en gericht zijn op de toekomst.  

ga mee op een enerverende expeditie

noord-holland

De Lichtlijn Den Helder
Leerkracht voor 

vervangingswerkzaamheden

Info Veronique Kater 06 36 49 59 23

Veerkracht Amsterdam
Leerkracht Bovenbouw fulltime

IB-er Onderbouw 2 dagen

Info Atie van der Vlist 06 21 37 74 37

Het Kompas Rotterdam
Leerkracht groep 3 (dagen in overleg)

Info Henk Meems 06 18 12 09 32

Koningin Beatrixschool 
Berkel en Rodenrijs
Leerkracht Bovenbouw fulltime

Info Fenny Klapwijk 06 12 55 42 34

utrecht

De Wegwijzer Zwijndrecht
Leerkracht Bovenbouw 3 dagen 

(minder is bespreekbaar)

Info Erik van Pijkeren 06 10 99 19 77

Het Mozaïek Krimpen a/d IJssel
(mogelijk i.c.m. hoofdvestiging De Triangel 

Capelle a/d IJssel)

Leerkracht groep 6  2 dagen/ 2,5 dag

Teamleider/IB-er 3,5 of 4 dagen

Info Ina van den Boogaart 06 22 18 37 35

De Akker Rijswijk
Leerkracht bovenbouw 4 dagen

Info Erik van Pijkeren 06 10 99 19 77

De Wissel Utrecht
Leerkracht groep 5 

4 dagen (minder is bespreekbaar)

Info Joke de Pagter 06 20 02 71 46

zuid-holland

gezocht:

De ondernemende directeur die wij zoeken
• is in staat het beste uit mensen te halen en verbinding 

te leggen met team, ouders en leerlingen;
• heeft een duidelijke visie op onderwijs, 

kwaliteitsontwikkeling en zorg;
• heeft ervaring als directeur, is daadkrachtig 

en heeft een lerende houding.

www.demorgenster-levwn.nl
Info René Tromp, Directeur-bestuurder, 06 53 53 05 38

ondernemende directeur die wij zoeken

De Morgenster 
in Spijkenisse

ondernemende 
directeur

➄

locaties:

Ook hebben we plek voor 
studenten Praktijk PABO

West-Nederland en ruimte voor 
zij-instromers en invalkrachten. 

We gaan graag met je in gesprek!

➈

over lev LEV is Hebreeuws voor ‘hart’. Het typeert onze energieke 

onderwijsorganisatie. LEV-WN telt 25 voluit christelijke basisscholen in 

het westen van het land, met de Bijbel als basis, waar ca. 3800 leerlingen 

onderwijs krijgen. Bij ons staan liefde en vertrouwen centraal. Van daaruit 

geloven we in ontwikkeling, van leerlingen maar zeker ook van onze 

medewerkers, zoals jij hopelijk binnenkort! 

LEV-WN wil een goede werkgever zijn voor haar

 medewerkers, wij bieden:

• goede begeleiding vanuit de organisatie

• ruimte voor opleiding en ontwikkeling 

• goede arbeidsvoorwaarden 

• oog voor het welzijn van de medewerker

Kijk op onze website www.levwn.nl voor de

vacatures of kom eens langs (met uw kinderen)

op een van onze 25 basisscholen!


